
FORD I ENEBAKK 
Tirsdager kI. 17.00-19.00 hos 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & SERVICE A/S 
Ring Petter Solli, tlf. 87 07 60 

FOLLO-AUTOCOAs  
00 	 00 1400SK 	02,81076C d) 

Hva med. 
skolene9. 
Se side 6og7 

Le'ikny 
Derbck 

Se side 10 

Ute aQpet 
Pundt'. 

Se side 12 

Ungdom,  
hjelpes'. 

Se siste 

Arets Tv-innsamling er over for denne gan-

gen, og vi enebakkinger har faktisk gitt mer 
enn i fjor. Mandag morgen kunne banken opp-
lyse at det til da var kommet inn 100.281 kro- 

ner, det vii si over 13 kroner pr. innbygger i 
Enebakk. Dette taliet blir ikke helt korrekt, 
for mange organisasjoner har ogsâ gitt store 

beløp. 

PA DBll(JAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE IS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stat-radial stadlg pa tilbud! 
Dekksalg og service til W. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

lit. (02) 924408 (cl 
EKOFISK 

Ku1tursekretr Nils Petter 
Wiik forteller til Vignett at 
innsamlingen gikk nrmest 
prikkfritt. Noen hus i Kirke-
bygda hadde butt uteglemt, 
men det ble raskt ordnet av 
ungdomskampanj ens leder, 
Marianne Knutsen. 

Det har skjedd mye rundt 
selve aksjonen, ogsâ her i 
Enebakk. Det er butt avholdt 
flere arrangementer der inn-
tektene har gâtt uavkortet til 
ungdom. ørnØye 4H arrange-
rte forrige heig turmarsj til  

inntekt for aksjonen, de fikk 
inn 1.600 kroner. Et arrange-
ment pa Mjr ungdomsskole 
innbrakte 4.735 kroner, 
Norsk Folkehjelp har gitt 
4.000 kroner, Redd Barna i 
Enebakk fikk inn 4.500 kro- 

ner, og Flateby ungdoms-
klubb drØye 1.600. 

ABC-bank sørget for opp-
tellingen, og de fortjener ogsã 
honnØr for sitt gratisarbeide 
med opptellingefl av de drøye 
100.000 kronene. 





MARKISER RORLEGGER TANNLEGE 

VIGNETT 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Maksm 20 elever 
pp. Impep 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tif. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
Tif. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lerdag etter avtale. 

CATERING 

Clifford A/S 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekviita 
kiosk 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TIf.: 9281 32 

Flateby Autoservice A/S 
Rep. av motor, drivverk, rustsvei: 
sing og iakkering. 
Utieie av vare- og biltransporthen-
gere. 

1911 Flateby. TH. 92 88 35 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester 
torretning 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tlf. 87 34 55 

tilIestrøm 
Ciassmesterforretnlng A/S 

Vi utforer raskt 
reparasjon og utskiftning 

av ale typer glass, speiler m.m. 
til rimelige priser. 

Kirkeqt. 14. Llliestrom - til. 713990 

UNDERSTELLSBEHANULING 

Siw's salong 
hf. 92 80 49 

Grendesenteret— 1911 Flateby 

TOMMERMESTER 

BjØrn Bpwnna 
tømmerrnester 

Vi utlarer all i tomrer- og 
snekkerarbeid. 

Vãga, 1914 V. Enebakk 
TIf. 02/92 41 17 

PARFYMERI 

Sissels parlymeri 

111. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

SJAFORSKOLER 

We & Halvorsen 

Trafikkskole 
Oppiring pa bil 
og MC, fase 2 

TIf. 714765. Apent 8-15 
Storgt. 33, 2000 LilIestrom 

Enebakk 
Markiseservice 

M1dser Perslenner Carthrirett 
inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 45 58 

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
TransformMor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og reha-
bilitering. 
Utleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyhng. 
1914 Ytre Enebakk, Tif. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rØrleggerbedrift 

vftrygve E. Andresen 
Vi UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GIJNSTIG PAlS 
Vãglivn. 25, 1914 Enebakk hf. 92 43 54 

John A. Andresen 

Det ma arbeides for en ytterli-
gere senking av delingstallet i 
grunnskolen. Det bør ikke vre 
mer enn 20 elever pr. lrer. Der 
det av plassmangel eller av andre 
grunner ikke lar seg gjØre a split-
te opp kiassene I maksimum 20 
elever, bØr det settes inn en lrer 
til i klassen. 

Norges Husmorforbund, som 
var samlet til landsmØte I Oslo, 
tok ikke opp til debatt forslag til 
mønsterplan i sin fulle bredde, 
men nøyde seg med et enstem- 

mig krav om at delingstallet for 
grunnskolen ma senkes til 20 ele-
ver pr. lrer. 

Norges Husmorforbund mener 
at de store klassekullene fører  til 
at mange elever i smáskolen, 
srlig i fØrste  kiasse, ikke far den 
grunnopplring de har krav pa. 
De far lese, skrive og regnevans-
ker som forverres oppover i kias-
sene. Konsekvensen er mistrivsel 
og adferdsproblemer. 

Ella Wenli og 
Anne-Marie Holtet, 

Husmorlagene i Enebakk 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKNIKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

Greviingveien 71, 3914 Ytre 
Enebakk. Tif.: 02/92 46 82 

EL-INSTALLASJON UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Bevern. 11, 1914 Enebakk 
III. 92 48 92 

Alt I mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant 

- Cafeteria 
Grendesenteret 1911 Flateby 

TIf. (02) 92 88 60 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I biikkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
TH. 92 84 68 

INNRAMMING 

Utsigts 
rammeverksted 

Alt I lnnramming. 
1911 Flateby TH. 9286 10 

ogsá kveldstld 

HELSE 

Homeopat Aud Skogholt 
Kirkebygden 
TH. 92 62 63 

Kun timebestiiling. Treffes 
sikrest ettermiddaglkveld. 

BRENSEL 

Esso diesel, paraf In 
og tyringsoije 
TIf. 92 8124 

Roll Nssvold 
Vestil, 1911 Flateby 

I BILLAKKERING 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

TIf. 92 85 06 
Oppusslng 09 iakkering 
av laste- og personbiler 
BRENNLAKKERING 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av huler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby 

A. Freitag & Co 
Elektro-Mekanisk - Verksted 

Produksjon - reparasjon 
Sterkstrem - svakstrom 

Bil - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

Iii. 02192 62 94 

I 	 

REGNSKAP 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utterer all i el-installasjoner 
1912 Enebakk TIf. 92 63 00 

1912 Enebakk - 
111. (02) 92 63 03 

I'jp MOL. Ày NORSKE 

REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Enebakk 
Regnskapskontor 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TH. 92 8694 
MoblItit. 094/26165 

Service-senter for nringsdrivende 
Regnskap, forretningsforsel, 

bedrifts-râdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TH. 92 47 74 

Scan consult 

BENSINSTASJON FRISOR 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

III. 92 86 95 

Annonser leses 

av folk flest 



Kirkene 27. oktober 
1985. Enebakk: 
10: Streifinn, Flateby, 
v/Johannessen. 
11:. Enebakk kirke 
v/Helgheim. Nattverd. 
Etter 	gudstjenesten: 
MenighetsmØte om inn-
føring av den nye sal-
meboken. 

PLAKAT N 

 

 

	/ 

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter 

Klubbmesterskap 1 0-
gruppa Driv. Søndag 27. 
oktober pa Drivplassen. 
FØrste start ki. 11.30. 

Bingo pa Flateby Sam-
funnshus tirsdag ki. 19.00. 
ArrangØr: Flateby Vel. 

Galleri Leikny har 
âpent fram til 27. oktober. 
Apningstid ki. 13.00 - 
20.00. 

Møteuke pa Misjons-
huset fra tirsdag 29. okto-
ber til sØndag 3. novem-
ber. 

Enebakk 	kommune- 
styre bar mote I Herreds-
huset mandag 28. oktober 
ki. 18.30. 

Betel: Terje Hegertun 
og Betel ungdomskor Un-
derholder sØndag 27. okto-
ber ki. 19.00. 

••FR1TT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Musikk og dans pa 
Flat e'bygpendesentep 

Jeg har med interesse lest Las-
se Furevik's innlegg i Vignett 
den 17. okt. 

Etter a ha drevet handelsvirk-
somhet i 8 ar pa Flateby Grende-
senter har jeg lyst til a komme 

Spanske 

tomater s 990 
pr. kg 

Spanske 

druer (\i4 
pr. kg 

350 

VIGNETT 

Vi kan ønske velkommen til nytt 
og større fotoatelierl! 

med noen synspunkter i denne 
debatten. 

Herr Furevik mener at det ene-
ste som ma telle for bygningsrâ-
det ma vre hensynet til lØnn-
somheten for Salams pizza og at 
ungdommen far et dansetilbud 
pa Flateby. Han ><konstaterer>> i 
samme slengen at det eneste 
uformelie tilbud til ungdommen 
pa Flateby er kiosk og pØisebu. 

Jeg vii da gjØre oppmerksom 
pa at nettopp ungdommen pa 
Flateby har overtatt storparten 
av underetasjen pa Flateby Sam-
funnshus, og at de har full ad-
gang til resten av huset pa linje 
med alie andre. Her kan det dan-
ses av hjertens iyst i begge eta-
sjer! 

sa til Flateby Grendesenter. 
Senteret ble i sin tid regulert til  

forretningssenter. Meningen var 
a skape en mulighet til at folk 
skulle kunne handle pa stedet, 
og a opprette arbeidspiasser. 

Herr Furevik <,vet,,  at det er 
sma marginer i kundegrunniaget 
som skal til for a ><tippe over fra 
pluss til minus-. Det er det dess-
verre mange pa Flateby Grende-
senter som har erfart. Derfor har 
det ogsâ vrt for mange <<opp-
hØrssalg> med pafØlgende ledige 
lokaler. 

Men vi er da noen som har 
hoidt Ut. Og grunnen til det er at 
det tross alt er Ca. 35% som hand-
ier pa Flateby og som er takk-
nemlige for de handletilbud som 
finnes her. Dersom 70% av Fiate-
by's befoikning hadde handlet pa 
Flateby, yule vii dag hatt mange 
flere bransjer dekket og aile loka-
ler vifie vrt opptan. 

Promblemet i dag er at aile 
cpphorssalgene ha::emt. og at 
ingen tor sette i gang og dekke de 
bransjer som mangler og dermed 
blir totaltilbudee for drilg. 
Huseierne far dermed tomme lo-
kaler og ser seg nødt til a ieie Ut 
til hva som heist. Derfor har vi 
idag ingen sportsforretning pa 
Flateby. mens det er 2 (snart 3?) 
serveringsbevilhinger og 2 01-be-
villinger pa senteret. Herr Fure-
vik Ønsker et livskraftig og leven-
de miijØ. 

Ja, siden i sommer har det i 
sannhet vrt et bade livskraftig 
og levende ungdomsmiljø pa Fla-
teby Grendesenter. Ungdom har 
det krydd av pa senteret, og det 
iivskraftige har bestâtt i at ra- 

Forts. side 9 

Kornblà - cerise - sort 
gra - burgunder 

¼ 
Stromsvn. 66, STROMMEN 

Fersk 
farse 
53.20 
pr. kg 

Fersk 
okse 
bibringe 
56.20 
pr. kg 

SportspØlse 
3450 57.50 

pr. kg 

3 x 1 Itr. 

Coca Cola14 70 
20.70  

+ pant 

BAKE-UKE 

1 kg niells 
>5.5C- 

1/2  kg sirup 

	

8.15 	590 

250 g 
Sun Made 

rosiner 

	

7.95 	590 

200 g 
kokosmasse 
7.20 	490 

1 kg 

mandler 

2990  

10 kg 

Win  
79.50 5980  

20 kg 

hvetemel 
100.- 7980 

LIKENS 

MATSENTER A/S 
YTRE ENEBAKK 

TIf. 92 40 14 

Rundmagasin 
GRATIS! 

Verdi 
kr75.- 

A\\ 

Tilbud 795_ 

Tilbud pa barnefotografering: Fa 1 stk. 20x25 fargekopi med pa 
kjøpet ved bestilling! 

Tilbudet varer t.o.m. 15. nov. 

Vent. ikke for lenge med bestilling.av juiekopt! 

(lPtKEBYGDEN FOTO 
(ved brannstasjohen) tlf. 92 65 24 

1912 ENEBAKK 
Apent:Mand.-fred.: 10-17, lord.: 10-13 

Apent: 
Mand.-tred. 
10-17 
Lord.: 
10-13 

3350 



LES go 
GRATIS 
ut áret 

VI G N EU 

Folg ed 
i bygda di'... 

79 

Kan du la v re"? 

- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -I De aller fleste abonnerer allerede pa avisen, 
prov du ogsá.... 

Vi tilbyr gratisabonnement ut aret 
for at du skal kunne gjøre deg kjent 
med avisen. 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudàsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg onsker et gratis abonnement pa Vignett ut ãret 1985. 

Navn 	  

Kom innom oss i Klokkerudásen 1, 
eUler benytt vedstàende kupong. 

Du kan ogsa ringe oss pa tlf. 92 65 50 

Adresse 	  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 

Vennhig hilsen oss i Ur  tleff 



Op.ivs piker -14 
Handballagene i Ytre gjØr 

det bra om dagen, og Drivs pi-
ker 14 kan vre et godt eks-
empel pa det. Na nylig spilte 
de bortekamp mot Nitte-
daL'Hakadal i Lihallen. 

Kampen ble ikke spesielt 
mâlrik, men etter en glimren-
de første omgang kunne 
Nit!Hak gâ til pause med led-
else 2-1. 

I pausen bestemte Driv seg 
for at denne kampen skulle de 

vinne. Etter hard jobbing i 2. 
omgang kunne de gâ seirende 
av banen, 5-3 ble sluttresulta-
tet. 

Drivs mal kom ved May-
Aan Mood(3) og Malin 
Breilid(2). 

fwbwoch 
Briller 

r"- 	____ 	I ': * Brffleglasset 
som skifter farge. 

D(TBSERT 8YNSF:::ONTROLL 

Fototrope brilleglass er betegnelsen 
pa brilleglass som automatisk til-
passer seg forskjellige lysforhold. 
Fototrope brilleglass er sáledes ide-
elle for heldagsbruk, ute og inne. 
Ute gir fototrope brilleglass en be-
hagelig lysdemping og i kunstig be-
lysning virker de som svakt tonede 
brilleglass. 
Fototrope brilleglass skàner og be-
skytter omfindtlige eller anstrengte 
oyne.og kan leveres i fargetonene 
brun og grá. 
Synet er en sammensatt fun ksjon og 
individuelt tilpassede brilleglass ma 
derfor anvendes. 
Det finnes mange typer brilleglass 
for a lose et synsproblem. 

OPTISK SYNSPRØVE. 
SVA KSYNOPTIKK 

OPTIKER. 
D.H.HAGEN. 
DPTOI'vIETRI 

BENTRUM 	 NORGES 
rVANGLERUO 	 MEDLEM 

OPTIKER 
TELEFON 26 20 39 	 rORDUND 

Vi leverer briller I alle prislag 
fra rimelige reservebriller fil ekskiusive fasett- og motebriller. 

KJOP og SALG 
Ppov en annonse I 

44 	 

Dunj*akker 
vaskbare 

Barn 	Ira 460,mm 
 

Dame 	fra 540k- 
Nerve 	fra 597'- 

det Iønner seg a gá til 

boger d 
TEKSTIL A/S 

VIGNETT 

Theater Theodop 
pa Enebakkbesok 
Enebakk og Man me-

nigheter hadde i uka 
som gikk besøk av en 
dramagruppe fra orga-
nisasjonen Ungdom i 
Oppdrag. Theater The-
odor som gruppa kaller 
seg, bestár av seks ung-
dommer i alderen 20-33 
âr, som reiser rundt pa 
heltid for a forsøke og 
formidle det kristne 
evangeliet 	gjennom 
dans og mime. Utradi-
sjonelt og kontrover-
sielt - muligens, men i 
Enebakk fikk gruppa 
sá 	avgjort 	god 
mottagelse... 

Oppholdet i Enebakk var 
en suksess. Over alt ble Thea-
ter Theodor mØtt med velvilje 
og âpne sinn. Dramagruppa 
besøkte bade skoler og kon-
ñrmantgrupper, og avsluttet 
det hele med en forestilling i 
et sákalt <<husmØte>> i Marl 
menighet. Vanligvis er slike 
mØter lagt til privathjem, 
men denne gang var motet 
flyttet til Mjr Ungdoms-
skole, slik at man flkk skik-
kelig plass i anledning teater-
besøket. SA ble det da ogsà 
fulit hus og fin stemning. 

Profesjonelt 
Theater Theodor er for-

kynnelse pa sitt beste. Gjen-
nom dramatisk dans og mime 
kiarte disse ungdommene pa 
en helt spesiell mate A for-
midle bibelens budskap en-
kelt og krystallklart. Og det 
bade profesjonelt og dyktig! 
Musikk og tekst pa band var 
satt inn i sammenhengen pa 
en fin mate som ga ekstra 
dybde til skuespillernes for-
midling gjennom kropps-
sprâket. 

Ny innfaHsvinkel 
- Vãrt mâl, sier Inger Bjor-

kds fra Bergen - leder for 
gruppen, er a ná Ut medevan-
geliet. Mange har fàtt floe ut 
av nettopp denne formen for 
forkynnelse - fátt en slags 
a-ha opplevelse! Jasá, - det er 
slik det er!! Var form gir man- 

ge en ny innfallsvinkel. - Dere 
er en gruppe innen organisa-
sjonen Ungdom i Oppdrag. 
Hva er Ungdom i Oppdrag? 

Evangelisering: 
- Det er en evangeliserings-

bevegelse innenfor statskir-
ken. Vârt hovedsete har vi pa 
Grimerud gârd ved Hamar. Vi 
driver evangelisering pa man-
ge forskjellige plan. Det finnes 
en videogruppe som laget 
kristne videoprogrammer. SA 
har vi et team som deltar pa 
forskjellige messer med krist-
ne bØker. Vi har et misjons-
team, noen driver garden, og 
vi har ogsà en egen barnehage 
der. 

Lever av gayer: 
- Alt dette koster. Hva med 

Økonomien? Hva lever dere  

av? - Vi mottar ikke lØnn. 
men lever av at folk stØtter 
det vi gjør. Med andre ord, or-
ganisasjonen drives og holdes 
oppe ved hjelp av gayer. 
Gruppa er ansvarlig for egen 
Økonomi - det styres ikke sen-
tralt. Hittil har vi klart oss. 

Til Filippinene 
- Hvor drar dere etter Ene-

bakk? - Da skal vi tilbake til 
Grimerud fØr turen gar videre 
til SØrlandet. Senere skal vi 
til Filippinene for a spille der. 
Det kan synes luksusbetont a 
spille teater pa et sted hvor 
den materielle nod n=est 
er grenselØs, men vi arbeider 
med hele mennesket. Evan-
geliseringen er en del av det-
te. Vi driver allerede sosialt 
arbeid der, og føler ogsâ at det 
er riktig a reise dit med Thea-
ter Theodor, sier Ingrid BjØr-
kas til slutt. 

Tangen Bro - V. Enebakk 



Hva ska 
Enebakit . il-skole 

Enebakk u-skole har i innevaren-
de skoleár 10 Masser fordelt pa 7.-9. 
kiasse. I tillegg har skolen en 10. 
kiasse, som gâr pa skolen tre dager I 
uka. 

De forsiag som gjelder denne sko-
len er: 
* 7-9 skole som idag. 
* Deler av skolen benyttes til 7-9 

skole for Kirkebygda, resten be-
nyttes til andre formal. 
* Omdisponering til 1-9 skole 
* Salg eller utleie til Akerhus fylke i 
forbindelse med videregâende 
skole. Fylket har til nã vart av-
visende til denne tanken. 
* Skolen disponeres til andre for-
mat. 

Kapasitet 
Skolen har idag 11 kiasser, 

men strukturplanen sier at 
skolens kapasitet er 9 kiasser. 
Det vii i praksis si at skolen 1 
dag har to kiasser for mye i 
forhoid til normene som bru-
kes for ungdomsskoler. 

Spesialrom, kiasserom og 
personalavdeling ligger i un-
derkant av det som bØr  ak-
septeres heter det videre. Pla-
nen gir ogsâ uttrykk for at det 
yule vre en fordel om folke-
biblioteket fikk andre lokaler. 

1-9 skole 
Hvis Enebakk u-skole om-

disponeres til 1-9 skole betyr 
det at barneskolen i Kirke-
bygda ma disponeres til an-
dre formal. Et annet aiterna-
tiv er en sterkere boligbyg-
ging i Kirkebygda. Da vii bar-
neskolen kunne benyttes som 
grendeskole i tulknytning til 
1-9 skolen. 

Videregàende skole 
Hvis Enebakk u-skole biii 

leid Ut til fylket som en vide-
regâende skole bØr barnesko-
len opprettholdes, med de 

nØdvendige bygningsmessige 
endringer dette medfører. 
Man kan ogsâ tenke seg at en 
utbygging ogsá vii kunne 
romme ungdomstrinnet 
kretsen, eller at bare deler av 
ungdomsskolen leies ut. Det 
vii bety at ungdomskuliene i 
Kirkebygda fortsatt vii kunne 
ga pa Enebakk u-skole. 

Slik situasjonen er idag er 
det tvilsomt om det vii bli en 
videregâende skole i Enebakk 
i nrmeste framtid. Fylket 
sier at lokaiene ikke er egnet, 
og etter dette vedtaket ser det 
Ut til at mulighetene for vide-
regaende skole er minimale. 

Kirkebygda er en av 
de aller eldste skolene i 
Enebakk, og det er vet 
liten tvil om at den er 
et viktig innslag i lo-
kalbildet her i Kirke-
bygda. Det ville vart 
bekiagelig om skolen 
skulle benyttes til an-
dre formal. 

Kapasitet 
Skolen er har idag 3 kiasser, 

men det antas at den har ka-
pasitet til 5 kiasser. Planen 
sier at hvis ikke areaiet til 
personale og administrasjo-
nen Økes, er skolebygget ikke 
tjent med a fortsatt eksistere. 

Iw 

Kirkebygda 

Stranden 
Stranden skole pa Flateby er en 4-6 skole, og det 

er en modell som er svrt uvanlig pa landsbasis. 
I 1984 var det kun 11 skoler i landet som prakti-
serte denne skolemodelten. 

Problemet med denne modellen er etter manges 
mening at elevene ma innom tre forskjellige sko-
ler for de er ferdig med grunnskolen. Det kan ha 
uheldige konsekvenser fordi elevene ma bytte 
skole savidt ofte. 

De forslagene som er utarbeidet I planen for 
denne skolen er: 
* Fortsatt 4-6 skole 
* Utbygges tit 7-9 skole for Flateby og Kirkebygda. 
* Utbygges til 7-9 skole kun for Flateby. 
* Utbygges til 4-9 skole for Flateby. 

Akkurat 
I følge de normer som finnes 

angaende arealkrav pa skoler 
ligger Stranden godt an. Sko-
len har 7 kiasser, og det mener 
planen er akseptabeit. 

Spesialrommene pa skolen 
er ogsã akseptable, men her 
ma 	kroppsØvingslokalene 
holdes utenfor. Som de fleste 
er kjent med er det jo ogs5 
planer om a gjØre noe med 
dette problemet. 

4-9 skole 
Denne skoiemodellen er 

svrt sjeiden, men det ma 
nevnes at de f. skolene som 
har prØvd  denne modellen er 
meget tilfredse. De som har 
prØvd denne modellen mener 
at det er en fordel at elevene 
slipper en overgang til fly 
skole, spesielt fordi dette er et 
tisdspunkt da dette ofte kan 
virke opprivende pa dem. In-
gen av skolene som har prØvd 
dette opplegget var villige til 
A innrØmme noen svakheter. 

"Fremtidig skolestruktur i Enebakk 
kommune" er i disse dager pa hØrings-
runde rundt i de forskjellige râd og ut-
vaig som har med skolene a gjØre. 

Pa skolekontoret far Vignett opplyst at 
denne planen skal behandles i skolesty-
rets mote den 11. november i âr. 

Planen kom i stand fordi politikerne 1;  
Enebakk, i forbindelse med behandlin-
gen av langtidsbudsjettet, ytret Ønske om 
a fâ laget en framtidig strukturplan for 
skoleutbyggingen i Enebakk. 

Planen inneholder ganske mye "hett" 
stoff, men skolesjefen i Enebakk sier at 
mange av de forsiag som er drØftet kun er 
av teoretisk interesse. Det ma likevel sies 
at det ikke kommer kiart fram hva som 
skolesjefen mener kun er av teoretisk in- 

VIGNETT 
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jr u-skole er den mest moderne skolen 1 
Enebakk.Denne skolen er ogsá den som vii bli 
minst berØrt av skolebruksplanen for Enebakk. 
Det eneste forsiaget som er fremmet i tiliegg til 
slik skolen fungerer i dag, er at skolen ogsâ skal 
ha ungdomskuiiet fra Kirkebygda. Etter som det 
er liten sannsyniighet for at Enebakk u- skole vii 
bygges om til videregâende skole, ma det vii reg-
nes som noksá sannsynhig at skolen vii fortsette i 
den form den har idag. 

Slik som skolen er idag er det god plass for de 9 
kiassene som bruker skolen. 

Hauglia 
Hauglia har eksistert 

som grendeskoie i 10 
ãr. Det store spørsmá-
let er ná om det vii bii 
Hauglia som iøser pro-
biemene pa Flateby. 
Hvis Stranden bygges 
om til ungdomsskoie, 
og Hauglia til 1-6 skole, 
vii det bety at de som 
bor pa Flateby kan full-
fØre hele grunnskolen i 
narmiijØet. 

Skoien har i dag 6 
kiasser, og det er nor-
malt i forhold til det 
areaiet skolen dispone-
rer. Spesiairommene er 
tiifredstiliende for 6 ei-
ler flere kiasser for 1-3 
Masse. Dersom skolen 
skal utbygges til 1-6 
skole, m* det ,  selvsagt 
store endringer til. 

Fortsatt 1-3 skole 
Et annet alternativ som og-

sá vii fore til at Flatebyeleve-
ne ogsâ vii kunne fullføre 
grunnskolen pa Flateby er: 
Hauglia forblir 1-3 skole, og 
Stranden bygges ut til 4-9 
skole. Probiemet ligger vel 
egentlig i hvilken av skoiene 
som best kiarer en utbygging. 
Stranden er en av de eldste 
skoiene i bygda, og Hauglia er 

en av de nyeste. Etter Fart 
skcnn vii det bh biiiiere ua 

framfor Stranden. 	- 

Kostnader 
Planen inneholder en del 
oversiag over hva forskjeflige 
anlegg anta.s a koste. Det kal-
kuleres med at hvis Hauglia 
ma bygges ut, vii skolen tren-
ge et tiibygg pa drØye 1200 
kvm. Totalt kaikuieres det 
med at en utbygging av 
Hauglia til 1-6 skole vii koste 
nrmere 10 (!) millioner kro-
ner... 

Det blir helier ikke akkurat 

Totalt vii utbyggingen av 
Standen og Hauglia koste 
rundt 15 millioner kroner. Er 
det virkelig verdt a bruke sá 
mye penger bare for at eleve-
ne som er bosatt pa Flateby 
skal fA fuliføre grunnskolen i 
lokalmiljØet? Hvis det er det, 
er dette utvilsomt et enormt 
Økonomisk lØft for Enebakk 
kommune, og det tyder jo og-
sa pa at tidsperspektivet i 
denne saken gar iangt frarn... 

rimelig & bygge ut Stranden 
til ungdomsskole. her er det 

Cal' 66krth,o 
rundt 5.2 miiiioner kroner. 

Ytre: 
Barneskolen i Ytre 

Enebakk er som Mjar 
ikke spesielt berØrt av 
skolebrukspianen. 	I 
planen er det ikke tatt 
med noen alternative 
forsiag til drift av sko-
len. og det tyder jo pa 
at skolen fortsatt skal 
drives i den stØrreises-
orden som den har 
idag. 

En av bemerkningen 
planen kommer med er 
at skolen egentlig ikke 
har plass til mer enn 14 
Masser. I innevarende 
skolear har skolen 15 
kiasser, og dette er ab-
soiutt det maksimale 
av det skolen kan greie. 

Skoiens framtid vii 
ogsa were avhengig av 
boligbyggingen i Ytre. 

1990 
økende elevtali fram mot 
1990 vii skape romproblemer 
for Ytre Enebakk skole. Prog-
nosene for Økning i eievtall vii 
sia fØrst ut I Ytre Enebakk. 
Allerede fra 1990 kan et kias-
setali pa 18 antydes. Nâr sko-
len idag bar egentlig ikke har 

plass til 14 kiasser, er det 
kiart at dette vii medfØre 
probiemer, og kapasiteten pa 
barnetrinnet vii bii iangt fra 
tilstrekkelig. 

Investeringer 
I langtisbudsjettet er ogsa 

Ytre prioritert høyt.  TJtvidelse 
av nedre skolepiass er av sko-
lestyret prioritert som nr. 2. 
Denne utvidelsen antas a ko-
ste ca 190.000 kroner. 

k 

VIGNETT 

Areal 
Spesiairommene pa Mjr 

har kapasitet til mellom 9 og 
12 kiasser. Personalrommene 
pa skolen er noe smâ, men de 
kan aksepteres p.g.a den ef-
fektive utnyttelsen av areale-
ne. 

Kiassearealet pa Mjr til-
sier 11 kiasser. Med nâvren-
de utforming pa skolen gir 
dette god plass til de 9 kias-
sene. Med smâ justeringer vii 
arealene kunne gi plass til 11 
kiasser i kortere tidsrom. 

Investeringer 
Mjr u-skole er hØyt  priori-

tert i skolestyrets langtids- 

budsjett for perioden 1986-89. 
Asfaltering av vei pa skolen 
star Øverst pa skoiestyrets 
prioriteringsliste. Dette vii 
koste Ca. 50.000 kroner. Opp-
arbeidelse av uteareal er pri-
tert pa 3. plass med en kost-
nad pa 70.000 kroner. 

Kirkebygda 
Forsiaget om eievene i Kir-

kebygda skal bruke Mjr som 
ungdomsskoie er etter var 
mening lite heldig. Det ma da 
vre Ønskelig at elevene kan 
fâ gâ pa skole der de bor, det-
te forsterkes jo bare av at 
Enebakk u-skole etter all 
sannsyniighet ikke blir noen 
videregâende skole. 

Leresse, og hva som virkelig kan vare ak-
tuelt nâr det gjelder skoleutbyggingen i 
Enebakk. 

Noe av det som har vart drøftet i pla-
nen er en fulistendig grunnskole i hver 
enkelt krets. I Ytre er jo det allerede i or-
den, men Flatebyelevene ma reise til Kir-
kebygda for a fâ gátt ungdomsskolen. Et 
av forsiagene i planene er at Enebakk 
ungdomsskole bygges ut til 1-9 skole, 
Hauglia til 1-6, og Stranden 7-9... 

Det er yel a vente at det vii bli hard de-
batt om denne planen, det er mye som 
star pa spill bade nâr det gjelder elevenes 
situasjon, og de investeringer en ombyg-
ging av skolene vii koste Enebakk korn-
mune... 
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Av Aslaug Tidemann 

Vi har besØkt 
pappa'n til Lille 
Blá. Han heter 
Kjell Matheussen 
og bor pa Soiheim i 
Kirkebygden sam-
men med kona Ing-
rid og den to âr 
gamle sønnen Alek-
sander. Vet du ikke 
hvem Lille Blâ er? 
Da er du en av de fâ 
enebakkinger som 
ennâ ikke har stif- 
tet 	bekjentskap 
med den hue fyren 
som trolibinder un-
ger over alt hvor 
Kjell Matheussen, 
35, gjester med Bal-
longteateret og Lil-
le Blâ som sjarme. 
rende midtpunkt 
og hovedaktør. 

Forkledd menneske 
Lille Blã spiller pa hele ska-

laen av menneskelige fØieiser. 
Lykkelig, dypt fortviiet - hØyt 
oppe og iangt nede. Et for-
kiedd menneske, sier Kjell 
Matheussen som har skapt 
denne utrolig inntagende lille 
dokka som rØrer ved noe i 055 
alle. Dvs. han har formet sjeia. 
Kroppen er laget av en prepa-
rant ved skogbruksmusset i 
Elverum, Jan Ivar Martinsen. 
Overalt er Lille BI  en suk-
sess. Det vre seg pa skoler, i 
barnehager, biblioteker, me-
nigheter... 
- Jeg spiller over alt, sier 

Kjell Matheussen. Stiller i ut-
gangspunktet heit âpent til 
hvor man kan passe. Tivoli, 
Norges Varemesse, hØyfjells-
hotelier - hvor som heist. Det 
er viktig a se mulighetene 
hvor man enn er. - Der det er 
folk, der spiller jeg. 

Bibliotekar 
Kjell Matheussen lever av 

teater - dvs. teater med dok-
ker som han foretrekker A kal-
le det. Han liker ikke ordet 
dokketeater. Mener det har 
en negativ valØr I den for-
stand at mange forbinder det 
med noe man ikke tar alvor-
hg. 
- Kan man sâ leve av en silk 

geskjeft? 
- Man kan. I aihé fall kan 

Kjell Matheussen leve av sitt 
Balhongteater som han for ai-
vor startet opp med i 1977. 
Men innen han kom sá langt, 
hadde han vrt innom mant 

og meget. Vâget ikke helta 
satse. Fikk seg solid utdan-
neise som bibliotekar. Skik-
kelig og borgerlig. Noe a byg-
ge framtida pa. Sâ hvorfor da 
teater? 

Barndomsdrømmen 
- Jeg har drevet med teater 

sà iangt tilbake som jeg kan 
huske, sier Kjell. - Teater har 
ahitid interessert meg. Som 
ganske hiten ble jeg tatt med 
pa barneteater i Oslo, hvorjeg 
er født og oppvokst. - Jeg hus-
ker ikke hvilket teater det 
var. Det jeg husker er at det 
der og da ble tent i meg noe 
som aldri har shuknet. Det 
gjorde et meget sterkt inn-
trykk! Etter hvert ble det og-
sa dokketeater-forestihlinger. 
Det fengslet. Teater med dok-
ker hadde noe i tiliegg. Dette 
at man ut av noe dØdt kan 
skape noe som lever. Jeg be-
gynte a lage dokker hjemme - 
satte opp egne forestihhinger. 
Da var jeg 5-6 ár gammel. Bal-
iongteateret - det er pa en 
mate barnsdomsdrømmen 
som er butt virkelighet. Jeg 
visste at dette var den riktige 
veien a ga. Likevel tok det 
lang tid for jeg vaget a kaste 
meg ut i det - gjØre teater til 
en levevei. 

Originalitet og 
frimodighet 

- Hvorfor er Ballongteate-
ret suksess? 
- Jeg vet ikke. Nøkkehen  til 

A kunne hykkes er kanskje at  

man greier a skape noen origi-
nalt, men samtidig noe alle 
kan kjenne seg igjen i, slika at 
folk pa en mate mØter seg 
selv. Lille BlA er en shik karak-
ter. Han er litt snihl, litt siem. 
Skaufer seg problemer fordi 
han er nysjerrig. GjØr  ting han 
vet er gale- og som svrt ofte 
ender med kinkige situasjo-
ner. Han er hissig, generØs 
kort sagt, en personlighet 
med mange ytterpunkter. El-
hers er kanskje det at man du-
ger i og for seg ikke nok. Man 
ma kunne selge seg og sitt 
produkt. Det krever frimodig-
het. For meg fantes det aidri 
noe meningsfylt ahternativ til 
A drive med teater. Jeg visste 
det var det riktige for meg. 
Det betyr alt, for i dette ligger 
muhigheten til a bruke meg 
selv. Skape noe personhig og 
almengyidig. Det betyr ogsa 
noe for meg a tro at Gud har 
en plass i denne sammen-
heng. 

Troen sentrum 
Kjell har snakket seg varm. 

Troen er sentrum i hans til-
vrelse. Ut fra den er det at 
det hele fungerer. 
- Jeg ble kristen som vok-

sen, fortehler han. - Inntil da 
hadde dette med teater ahitid 
vrt konfliktfylt for meg. Jeg 
mente at det var umuhig a ua 
by til a ha teateret som heve-
brød. Da jeg ble en kristen 
fikk jeg en kiar forstaelse av 
at Gud skapte mennesket 
med evner for at de skuhle  

brukes. Det frigjorde meg og 
ga meg kraft til a satse. 

Personhig stempel 
- Du er Ballongteateret per-

sonlig. Hvordan arbeidet du 
fØr du startet denne enmanns-
bedriften. 
- Enmannsbedrift er ikke 

riktig a si. Kona arbeider ak-
tivt sammen med meg. Hun er 
uunnvrlig nar det gjelder 
som og formingsarbeider i for-
bindelse med teateret. Vi er et 
team. Jeg legger stor vekt pa 
famihiehiv. Her bhir tingene pa 
en mate sammenvevet. Ofte 
er hele famihien med narjeg er 
ute og spiller. FØr jeg startet 
med eget teater, arbeidet jeg 
en deli forskjelhige halvproffe 
teatergrupper pa fritid. For 
meg fØhes det imidlertid viktig 
A gjØre noe personhig. Og jeg 
er kommet til den erkjennel-
sen at jeg har en sterk trang 
til a sette personhig stempeh 
pa det jeg gjør - som etter 
hvert omfatter bade manus, 
dekor og dokker. A lage dok-
keteater, er som a lage et ma-
hen. Det er ikke lett a shippe 
andre til med pensehen. 

Fast persongahieri 
Lille BIA er en stjerne I tea-

teret ditt. Har du andre stjer-
ner? Egenthig ikke. Jeg har ha-
get en serie med forskjehlige 
forestihhinger - alle bygget 
rundt Lille BI A. I disse fore- 

stilhingene finnes et fast <<per-
songableri>> med Lille BlA som 
hovedfigur. Jeg har fem slike 
forestihhinger. To av disse er 
innkjØpt av NRK og skal 
sannsynligvis sendes i høpet 
av høsten. 
-z Kommer det nye <<stjer-

nefigurer>> du kan bygge opp 
forestihhinger rundt? 
- Jeg vet ikke. Vet i det hele 

tatt lite om framtida. Livet er 
blitt spennende. Jeg har ftt 
en frihet til a leve i Øyebhikket. 
Jeg tenker ikke Økonomi, for 
jeg har en dyp tro pa at Gud 
vii sØrge  for meg og min fami-
lie. Vi lever nØkternt. Jeg har 
nok a gjØre. Gjennomsnitthig 
2-3 forestilhinger i uka. 

Priviligert 
- Jeg fØler meg uhyre privi-

ligert som kan forene min ii-
denskap med mitt arbeid, sier 
Kjell. - Jeg kan ha hver dag f 
sitt innhohd. Jeg kan leve som 
jeg føler det riktig. Jeg vet jeg 
har dagen I dag. Morgenda-
gen kjenner jeg ikke. Jeg kan 
sta opp om morgenen og ten-
ke: I dagleverjeg! I dag vii jeg 
bety noe for mine medmen-
nesker, sier Kjell til slutt. 
- Vi drar videre - med føhei-

sen av a ha tilbrakt en time 
ved en oase - stirret pa speii-
bihdet av drØmmen  i oss alle. 
Kjell Matheussen gjorde noe 
med drømmen - til jubel og 
glede for alle barn, og for able 
voksne som midt oppi alle Ør-
keslØse trivialiteter har gjemt 
pa en del av barnet i seg. 
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Suverén pa 6 punkter: 
1. Like solid og mcd sanime funksjon som ci 

ytterdor. 
2. Utstyrt mcd 5 lâsepunkter for storre 

sikkerhet. 
3. Dobbel fals skjuler lâsepunktene. 
4. Kraftige hengsler, âpner 1800. 

Gjennomgãcnde bolter i karmen oker 
styrken. 

5. Glasset er ekstra sikret ved innsettingen. 
6. Patentsokt stabiliseringsbeslag hindrer at 

doren siger. 
Stromnien S-Balkongdor leveres med inn-
vendig sylindcrlâs og 2 eller 3 lags glass. 
Godkjent av Norsk Dor- og Vinduskontroll. 

Testet og anbefalt av Forsikrings-
seiskapenes Godkjennelsesnemnd. 

TREVAREFABRIK' 'OG HOVLERI A/S 

ETABL. 1884 

ar~ R_ ~ A  401"" 
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OJOHANSEN 
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Enebakk Husmorlag 
arrangerte sist lørdag 
Barnas dag for 8. âret 
pa rad. Som vanhig var 
det herredshuset I Kir-
kebygda barna fikk 
boltre seg i, og de voks-
ne fikk anledning til a 
ta seg en kopp kaffe i 
kantina. 

Varet har stor be-
tydning for slike "in-
ne"-dager, og denne 
lørdagen viste oktober 
seg fra sin aller beste 
side. 	Husmorlaget 
mente selv at det var ii-
te folk, men at drØye 
100 smárollinger er lite 
er det vel delte opp-
fatninger om. Men, det 
hadde altsâ vart mer 
folk fØr. 

Barnas dag har vist 
seg a vre et arrange-
ment som bade barn og 
voksne setter stor pris 
pa, og det er a hâpe at 
det kan fâ fortsette. 

Ungene kunne holde pa 
med omtrent hva de yule. 
Husmoriaget hadde kjØpt og 
fâtt utstyr tii:Laging av ting 
med klyper, flit, strie, tremo-
saikk og perier. Det var ogsâ 
muligheter for fingerhekiing 
og teaterdukker, noe barna 
satte stor pris pa. 

Dukketeater 
Dukketeater er noe de fleste 

barn vet a sette pris pa. I ãr 
var det "Blikkboksen" som 
gjestet Enebakk, og han grei-
de virkelig a holde barna i an-
de med sine dyktige og mor-
somme figurer. Det var de 
yngste ungene som satte mest 
pris pa dette, og de litt eldre 
kunne nok kanskje greid 
holde seg litt roligere, selv om 
alt ikke falt i deres smak. 

Det er by a prove seg... 
Fredag formiddag hadde poli-

tiet en kar innom til avhØr. Han 
hadde butt anmeldt to ganger for 

ha kjØrt ulovlig uten fØrerkort. 
Han ankom lensmannskon-

toret ved 12-tiden, og han kunne 
fortelie at han kom med buss fra 
Oslo. Etter avhØret var avsluttet 
var politiet papasselige nok til a 
se etter om vedkommende hadde 
en parkert bil i nrheten, og det  

hadde han. Bilen sto parkert like 
ved Enebakk kirke, og politiet la 
seg pa hjul, stoppet mannen og 
anmeldte ham for tredje gang... 

lnnbrudd hos Annja 
Natt til fredag ble det begâtt 

innbrudd i klesforretningen 
"Annja" pa Flateby grendesen-
ter. Tyvene tok ut hele glassvin-
duet, og forsynte seg med en del 
klr, hovedsaklig herreklr. 

Ramponerte stjàlet bilLØrdag 
formiddag fant politiet en grønn 
Mercedes av eldre modeli i Dale-
fjerdingen. Bilen var stjálet i Os-
lo natt til lØrdag. FØr tyvene for-
lot bilen ramponerte de den fulls-
tendig ved a kaste stein gjennom 
rutene, og ved a hoppe pa taket. 
Bortsett fra dette star politiet 
uten spor i saken. 

Forts. fra side 3 
vende fulle ungdommer har 
knust flasker, knust vinduer, 
gjort innbruddsforsØk og inn-
brudd, for ikke a snakke om alt 
hrverk pa bygninger og utstyr. 
At de ogsa spyr i søppelkasser og 
gjØr sitt fornødne âpenlyst og 
over alt hører vel ogsa med i et le-
vende miljØ? 

For a dempe pa noe av alt det-
te <<livskraftige>> hrverk har en 
del av de nringsdrivende nr-
mest vrt nØdt til a ga nattevakt 
pa senteret. Og det ma inn-
rØmmes at det er andre ting de 
gjerne skulle brukt fritiden til. 

Etter mange kiager og hen-
vendelser til politiet har Lens-
mannen i Enebakk sØrget for 
patruljering av senteret i hel-
gene. Det har dempet en god del 
pa olivskrafteno, og det er vi me-
get takknemlige for. 

Vi som har forretninger i sen-
teret ma likevei vre innstiit pa 
at andre virksomheter har livets 
rett, og vi ma ogsa godta at det 
kan fØlge visse ulemper med. An-
nerledes er det derimot med de 
stakkars naboene til senteret. De 
bodde der for senteret kom, og de 
har aldri godtatt at senteret skal 
ga over fra handels- til natt-
klubb-virksomhet. 

Som en av huseierne i senteret 
fØler jeg i hØyeste grad ansvar for  

naboene rundt senteret. Jeg har 
nemlig opplevd a sitte i min bil 
pa parkeringsplassen ved bank-
en med motoren i gang og rutene 
lukket og likevel hØre musikk fra 
dansetilstelning pa senteret. At 
naboene ikke far sov& forstar jeg 
derfor meget godt. At herr Fure-
vik pastar at ingen har kiaget vi-
ser hvor godt han er informert. 
PA grunn av alt brak og hr-

verk har senteret na ftt et enda 
daruugere ord pa seg. Faktum er 
at flere (oss selv innbefattet) na 
overveier a legge ned sine bütik-
ker. Det er ikke lenger sa spen-
nende a arbeide mer elier mindre 
gratis for a skaffe Flateby et han-
delstilbud nar de fieste bare vii 
<<ha>> tilbudet, men ikke bruke 
det. ForelØbig er vi iikevel inn-
stilt pa a arbeide videre for a fa til 
livskraftige handeistlibud pa 
Flateby. 

Om Salams pizza skal fA drive 
diskotekvirksomhet pa Flateby 
Grendesenter er det Bygningsra-
det som skal avgjØre. Det er ikke 
deres oppgave a drepe tiltak, 
men det er deres oppgave a be-
stemme hvor de enkelte ting hØ-
rer hjemme. Na har Bygningsra-
det ftt en vanskelig oppgave 
med mange hensyn som skal iva-
retas. 

Sá enkelt som Furesvik frem-
stiller det, er det vel neppe. 

Halyard Waade 
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Lei. Ry Derlick 
eFi glad kunstner 

Enebakk er vel kanskje 
ikke det stedet folk flest 
forbinder med kunst og 
kunstmiljø. Det er kanskje 
pa tide at vi begynner a fâ 
opp Øynene for de fâ kjente 
kunstnerne som bor i Ene-
bakk. 

Vignett har tatt en prat 
med en av dem, Leikny Der-
lick. Hun har nã nylig âp-
net et eget galleri I Kirke-
bygda, I kjelleretasjen pa 
sitt hjem og arbeidsted de 
siste 10 ârene. 

Leikny Derlick er en me-
get allsidig kunstner, og 
hun behersker det store 
flertall av de teknikker 
som finnes, nermest til det 
fulikomne. 

Hun er kjent godt utover 
Enebakk og Norges gren-
ser, blant annet gjennom 
utstillinger i Norge, Sveri-
ge og Tyskiand. 

Pa spØrsmâl om hva 
kunst betyr for henne svar-
te hun: "Kunsten er en be-
tydelig del av mitt liv, og 
materialene jeg jobber med 
gir meg enorme muligheter 
nãr det gjelder farger og 
form." 

Utdanning 
Leikny Derlick er født i Oslo i 

1934. Hun er utdannet ved Sta-
tens Hândverks - og kunstin-
dustriskole, og ved Georg Jen-
sens Werkstatt i KØpenhavn. 
De siste 18 árene har hun vrt 
bosatt i Enebakk, 8 âr i Ege-
bergdalen, og 10 ár pa Lot-
terudfeltet. I Egebergdalen er 
det Jo mange kjente kunstnere 
som har bodd, vi kan jo nevne 
Jens BjØrnebo  og Ragnhild JØ1-
sen. 

Teknikker 
Leikny Derlick bruker en 

masse forskjellige teknikker 
nâr hun arbeider, hun mener at 
det gir henne stØrre  uttrykk-
smuligheter, du far mer varia-
sjon forteller hun. 

De teknikkene hun vanhigvis 
bruker er: Treskjring, mo-
saikk, metall, stein og porselen. 
Hun har blant annet dekorert 
veggene i Cliffords kafeteria 
med store, vakre tresnitt. Pa  

mange restauranter i Oslo kan 
man ogsâ finne igjen hennes ar-
beider. 

Eget galled 
-Hvordan føies det a ha fätt 

ditt eget galieri? 
-Pint, det har Jo vrt noe av 

en drØm  gJennom alle ár. Men 
vi visste vel egentlig ikke hva vi 
gikk til da vi startet opp I for-
bindelse med at Jeg laget fanen 
til E.I.F i 1977 skulle de grave ut 
kjelleren som et slags takk for 
hjelpen. Jobben ble nok mye 
stØrre en noen av oss hadde 
tenkt oss, men det erjo flott nár 
det endelig star ferdig. 
Hva har du tenkt a bruke gal-
leriet til? 
-Galleriet âpnet pa 10-ârsdagen 
etter at jeg flyttet hit, og da er 
det naturlig a starte med en Ut-
stilling av egne arbeider. Ut-
stiilingen skal vre âpen fram 
til den 27. i denne maneden. 
Hvis andre er interessert kan de 
jo bare kontakte meg pa tele-
fon. 

-En annen tanke bak galleriet 
er at andre lokale kunstnere 
skal fà kunne bruke det, de 
trenger ogsá et tilbud. 

Man kan ikke bli annet en im-
ponert nár man ser de fanta-
stiske arbeidene hun har laget, 
spesielt nár man ogsà tar i be-
trakning hvilket enormt arbeid 
som ligger ligger bak hvert en-
kelt av dem. 

Arbeidsjern 
-Hvor mye arbeid ligger det 

egentlig bak et kunstverk som 
lu lager? 

-Det varierer mye, men et av 
de store bildene som henger her  

i galleriet var det nesten for 
mye arbeid med. Det er et tre-
mosaikkbilde, lakkert med 
bladsØlv. BladsØlvet er for-
ferdelig tynt, og selv om dette 
bare var en siste "finish" pa bil-
det, var det over en ukes arbeid 
a fâ lagt pa dette skikkelig. 

-Jeg arbeider ofte om natten, 
deter vanskelig a stoppe nar du 
har kommet i gang med et mot-
iv som virkelig engasjerer deg. 
En gang arbeidet jeg i nesten 2 
1/2 dØgn  for a a et bilde ferdig, 
men det var et ekstremt tilfelle. 
Andre ganger kan Jeg sove en 
time, for sa a arbeide videre. Er 
jeg opplagt, sâ jobber jeg, er jeg 
det ikke, Ja da setter jeg meg 
heller ned og leser en god bok, 
det kan kanskje gi meg nye ide 
er. 

Trr og ansikter 
-!Ivor far du alle ideene fra? 
-Nei, det vet jeg faktisk ikke. 

Det er ofte variasjoner over det 
samme motivet som Jeg bruker. 
Trr og ansikter er noe av det 
jeg er mest glad i a Jobbe med. 
Trr gir meg mulighet til a v-
re abstrakt, der kan jeg lage un-
jer, og linjene blir til grener. 

-Vet du hvordan et bilde vii 
bli nãr du begynner a arbeide 
med det? 

-Jeg har et utgangspunkt, en 
ide, og jeg prØver a tenke meg 
hvordan bildet vil bli. Det er 
vanskelig, plutselig begynner 
bilde a "leve", og jeg ma fØlge 
opp. Det samme bildet kan jeg 
sa prØve a lage pa nytt, men na 
slik som Jeg opprinnelig hadde 
tenkt meg det. Deter farlig a ar-
beide for lenge med et bilde, bil-
det blir overarbeidet. De impul- 

sive tankene blir jobbet i hjel. 
Det er vanskelig a vite nár man 
skal slutte, og derfor gjØrjeg  ik-
ke alle bilder ferdig med en 
gang. Jeg kan sette de bort et 
halvt ars tid, og da kan det hen-
de at jeg "ser" bildet pa en helt 
annen mate. 

Kunstsyn 
-Enebakk har nylig fâtt en 

egen kunstforening, tror du det 
har betydning for enbakkin-
gers syn pa kunst? 

-Nei, det tror jeg ikke, i alle 
fall ikke enda. Det med a kjØpe 
kunst, eller a gá pa utstillinger, 
har mer med penger a gjØre, 
enn med fordommer. Nâr folk 
først har kJØpt  et bilde, er de 
mye lettere a kjØpe et til. Kunst 
kommer Jo fram pa flere og flere 
omrader, folk begynner a bli 

oppmerksomme pa det. Det ma 
da vre fint a dekorere veggen 
hJemme med noe helt unikt, og 
noe ingen andre har. Etter at 
grafikk er butt mer og mer van-
hg, er det ogsa butt billigere a 
kJØpe kunst. 

Sre? 
Mange kunstnere blir oppfat-

tet som litt "rare", og Ola Nord-
mann kan ikke forsta at de re-
neste "smØrerier" blir solgt for 
100.000-er av kroner. 

Etter a ha mØtt Leikny Der-
lick er i alle fall Vignett kvitt al-
le fordommer vi matte ha hatt 
om kunst og kunstnere. Det 
koster enormt med tid og kref-
ter og lage et bilde, og Leikny 
Derlick er ikke en kunstner 
som "sØler" mahing pa kartong, 
selv om det ogsa kanskje kan 
kalles kunst... 
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SPAREBANKEN OSLO AKERSHUS OG FELLESBAM(EN HAR GATT SAMMEN OM A WORE BANK ENKLERE FOR DEG. 

VIGNETT 

Alt er blitt enklere. 
Du skal ikke lete lenge for du opp- 

dager at vi har gjort bank enklere for 
deg! 

For matte du flytte pengene hit og 
dit, for a fa maksimal rente. Na finnes 
Personkonto med Bonus, hvor renten 
stiger i takt med innskuddene.. 

For matte du lane liii her og lane litt 
der, - ná skaffer vi deg hele lane- 
belopet. 

For matte du ha bade miniBank- 
kort, VISA-kort og kredittkort Na 
kommer Personkort, som kan erstatte 
dem alle sammen! 

For sá banken strengt pa deg hvis 
lànet skulle brukes flu bil. Na spør vi 
ikke lenger hva pengene skal brukes 

For kjøpte du ny forsikringhver 
gang du skulle ut og reise. Na kan du 
kjøpe en rimelig helársforsikring i 

banken, som ogsá dekker smâreisene 
her hjemme. 

For lânte du penger hos oss, og 
kjøpte gjeldsforsikringen et annet sted. 
Na gjør du begge delér i banken. 

For skaffet bedrifter seg forskjellige 
Ian pa forskjellige steder. Na kan alt 
dekkes med Fuiffinansiering. 

For var bedrifter avhengig av post 
og telefoner for a fâ oversikt over sin 
daglige økonomi. Na far du Bedrifts- 
terminal pa dill eget skrivébord, som 
gir svaret pa noen sekunder. 

For matte større bedrifter opprette 
lokale kassekreditter for alle sine 
distriktsavdelinger. Na finnes Konsern- 
konto, som gjor det bade enklere og 
billiere. 

For var Sparebaiken bsloAkershus 
og Fellesbanken to forskjellige banker. 

Na er alt blitt mye enklere. 
Sparebanken ABC 
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Dobbeltime 
Alle 9. kiassinger har tre 

timer kroppsøving hver uke 
áret. Forandringen dette 
ãret er at de nâ for en en-
keltime og en dobbeltime, 
tidligere hadde de tre enkle 
timer. 

Tre enkeittimer fØrte  til at 
elevene matte dra med seg 
gymtØy nrmest hver ene-
ste dag, noe som de utvil-
somt etter hvert begynte a 
gá lei av. 

En dobbeltime gir ogsâ en 
atskillig bedre utnyttelse av 
tiden, man sparer rett og 
slett et klesskift, og selv-
fØlgelig ogsá et friminutt. 

4 Irere 
Det er ikke bare bare a 

passe pa 81 9. kiassinger. 
For a gjØre dette problemet 
mindre bestemte man seg 
for a dele disse inn i 4 grup-
per, 21 elever pa hver grup-
pe. 

Lrerne i .gymseksjonen 
har ná ansvaret for hver sin 
gruppe. Det er tre mannhige 
lrerere, Helge Ljosland, 
Knut JØrgensen og Trond 
Haugnes. Den kvinnelige 
1rer er Gina Sigstad. 

Poenget med 4 grupper er 
at lrerne far en gruppe 
mindre, og da er det lettere  

a fà noe Ut av timen, det 
samme gjelder jo for eleve-
ne. Alle som har vrt i gym-
salen pa Enebakk Ung-
domsskole forstár at det blir 
trangt hvis nrmere 30 ele-
ver skal oppholde seg der 
samtidig. 

Turnusordni ng 
Alle elevene er som sagt 
delt)nn i grupper pa 21 ele-
ver. Lrerne har samarbeid 
med elevene satt opp en 
ukeplan som innebrer at 
elevene er en uke i svømme-
hallen, en i gymsalen og to 
uker utendØrs. Det er ogsà 
lagt opp pa den màten at in-
gen grupper for utegym to 
uker pa rad. Dette gjØr ogsà 
sitt til at opplegget blir en-
da mer variert, mener gym-
1rerne. 

Fram til 1.oktober var alle 
elevene ute, ingen brukte 
hverken gymsalen eller 
svØmmeehallen. FØrst fra 1. 
oktober startet turnusord-
ningen. 

Kjønn 
Mange jenter synes nok at 

balispill med store sterke 
gutter ikke er aitfor inspire-
rende. Dette har 1rene tatt 
hensyn til,og de jentene  

som Ønsket det fikk tilbud 
om en egen jentegruppe. Pa 
spørsmâl fra Vignett om ik-
ke dette var et tilbakesteg, 
svarte rektor ThorbjØrnson: 
-Nei, jeg synes ikke det. Hva 
er egentlig vitsen med at 
gutter og jenter ma ha 
kroppsØving sammen. Man-
ge jenter fØler at de ikke far 
utbytte av timen, det er jo 
et faktum at det i enkelte id-
rettsgrener er vanskelig a 
kjØre gutter og jenter sam-
men, avslutter ThorbjØrn-
son. 

Et annet problem man 10-
ser er jo de problemene gar-
derobene skaper. En 1rer 
pa to kjØnn skaper pro-
blemer. I den garderoben 
hvor det ikke finnes lrer 
kan det forekomme mob-
bing, sier ThorbjØrnson til 
Vignett. 

Variasjon 
En av gym1rerne, Helge 
Ljosland forteller til Vignett 
at dette opplegget ideelt 
sett skaper atskillig mer 
variasjon. Han sier ogsa at 
de som har en god innstil-
ling til gym trives godt med 
dette opplegget, de som ik-
ke er like begeistret far jo 
mer a gjØre, vi lrerne stil-
ler stØrre krav til dem, sier 
han. 

Oriente-ring er en idretts-
gren som elevene far prØvd 
seg mye i, og det er jo en id-
rettsgren som krever mange 
egenskaper av utØveren. Du 
ma kunne tilpasse farten et-
ter kartet, og du ma alitid 
vite hvor du befinner deg, 
det er ikke alitid like lett 
viste det seg... 

Andre ting som star pa  

programmet er blant annet 
friidrett, et omrade som et-
ter manges mening har sak-
ket akterut i kroppsØvin-
gen. Etter det Vignett er-
farer er Norges Idrettsfor-
bund svrt interessert i a 
styrke denne delen av faget. 

Vinter og kulde 
Det er kaldt i Enebakk pa 

vinterstid, og 9. kiassingene 
pa Enebakk ungdomsskole 
vil nok ogsa fa merke kulda. 
Fint hØstvr kanjo ikke ak-
kurat sammenlignes med 20 
kuldegrader i februar. 

Vinterstid regner skolen 
med a kunne tilby bade 
skØyter og skilOping. 

Det er nar kulda kommer 
at 1rere og elever ved Ene-
bakk u-skole virkelig vii se 
hvor bra opplegget egentlig 
er... 

L a0. 



STORGT 23, TV. 71 15 42 
LILLESTRØM SPORT & FRITID  

STILLING LEDIG 

Vilagep tpeningsdpessep 
til Efiebakk IF 

pa Flateby Samfunns-
hus tirsd. 29. okt. 
ki. 19.00. 

Arr. Flateby Vel 

Flateby kino 
trenger kinomaskinist. 
NØdvendig opp1ring vii 
bli gitt. 
Nrmere opplysninger 
fâs v. henv. 

Tif. 92 82 16 e.kl. 18.00 

UNDERHOLDNING 
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Torsdag 24.10. 
Ki. 19.30 (V) 
SHINING, ONDSKAPENS 
HOTELL 

Fredag 25.10. 
Ki. 19.30 (V) 
FREDAG DEN 13. 

SØndag 27.10. 
Ki. 16.30 (B) 
TOM & JERRY 

1(1. 18.30 (U) 
ZORRO, NATTENS RID-
DER 

Ki. 20.30 (V) 
DEN GRØNNE DIAMANT 

FORHANDLER: 	a'mobt 
Apningstider: 	

;1* 
Mand.-f red. 
9.00-17.00 
Torsdag 
9.00-18.30 
Lordag 
9.00-14.00 

GRATIS PARKERING 

rrinbutri 
Kirkegt. 10 LILLESTROM 
vis-à-vis Rutebiistasjonen TH. 71 34 52 

10% pa alle varer I oktober. 

NABLFL'1AS 
TIf. 064/11266 
Vndheiavegen 8. 
Postboks 1240 Vestad 
2401 Elverum 

Intepenaepte og 
medlemmer! 
Enebakk Unge HØyre  inviterer ALLE inte-

resserte og medlemmer til <,pizza-treff>> pa PEPPE'S 
FREDAG 1. NOVEMBER. Vi bestilier bord og ma ha bin-
dende pámelding til: 
Kjersti Lund, øyerenvn., 1911 Flateby. Tif. 92 8172 in-
nen onsd. 30. oktober. Vi Ønsker alle velkommen til en 
kjempe-kveld. 

Liten leilighel 
Ønskes av enslig mor 
mldatter pa 7 âr. 
Alt av interesse. 

B.m. 133 

BEG RAVELSESBYRAER 

Chr. Stensruds EM. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 80 
HELE DØGNET 

Sveums Biwusterlorrething 
og Begravelsesliyrä - 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 LiHestrem 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrã 7148 30 

RELIGIOSE MOTER 

Enebakk 
kommune 

KARL LUND OG BR. 
LEGAT 
Rentene av legatet skal 
deles ut til ungdom I 
Enebakk som skal gjen-
nomgâ landbruksskole, 
fylkesskole, fylkets hus-
morskole, gartnerlre el-
ler, lignende landbruks-
utdanning. 

SAMMENSLATT 
LEGAT 
Rentene av Enebakk 
kommunes sammenslát-
te legat skal deles ut med 
½-part til pensjonister el-
ler ufØretrygdede i Ene-
bakk og ½-part til skole-
ungdom, hjemmehØren-
de I Enebakk, til ut-
danning utover grunn-
skolen. 

THy. BØHLERS 
LEGAT 
Rentene av legatet skal 
deles ut til bra, evnerik 
og virkelysten ungdom, 
hjemmehørende i Ene-
bakk kommune, som 
trenger Økonomisk stØt-
te til utdannelse I jord-
bruk, skogbruk og bin-
ringer som hØrer til disse 
•hovedgrupper. 
SØknadsskjemaer/nr-
mere opplysninger Ms 
ved henvendelse til Ene-
bakk formannskapskon-
tor_tlf.926060. 
SØknadene sendes Ene-
bakk formannskapskon-
tor, 1912 Enebakk innen 
15. november 1985. 

TO Pepe' 
Oppdragsmengden Øker 1 Enebakk, og vi trenger flere 
dyktige tømrere, bade selvstendige og for ansettelse. 
Muntlig eller skriftlig henvendelse til SKAGA, tif. 
87 32 65 8-16, etter ki. 17.00 86 94 94, BLOCK WATNE, 
distriktskontor Ski, postboks 58, 1401 Ski. 

'4 
BlockWatne 

RidyPjf1kVEAF.F 
Medlemmer som Ønsker a delta 1 râdyrjakt kan kon- 
takte jaktlederen i Ønsket omrâde: 
Rustad: Odd Kristiansen, HE 92 52 08. 
Boger: Per Fjell, HE 92 5121. 
Vik: Hans Trygve Nilsen, HE 92 48 70. 
Statens skoger: Ove Stubberud, HE 92 64 84. 

E.J.F.F 

Betel 
søndag 27/10 ki. 19.00. 
Terje Hegertun og Be-
tels ungdomskor. 
Onsdag 30/10 ki. 19.30 
bØnn og vitnemØte. 
Alle velkommen. 

Misjonshuset 
MØteuke ved misjonr 
Mathias Mjølhus tirsdag 
29/10 - sØndag 3/11. MØte-
tid ki. 19.30. 
SØndag fest ki. 19.00. 

Misjonssambandet 

VIGNETT 

KUNNGJORINGER 

Enebakk 
kommunestyre 

har mote I Herredshuset 
mandag 28. oktober 1985 
ki. 18.30. 
Sakliste: 
Godkjenning av proto-
koli. 
Idrettsanlegg pa Flateby 
- Tilbud fra firma H. Eeg-
Henriksen A'S - 2. gangs 
behandling. 
Idrettsanlegg pa Flateby 
- Grunnerverv - 2. gangs 
behandling. 
SØknad om serverings-
bevilling - Grende Kiosk 
og Video. 
2. budsjettrevisjon 1985. 
Eventuelt. 
Saksdokumentene Ut-
lagt til gjennomsyn pa 
formannskapskontoret i 
kontortiden 8.00-16.00. 
Saklisten er ogsa utlagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
apningstiden. 
Enebakk formannskaps-
kontor, 17. oktober 1985 

Lucie Paus Faick 
ordfører 

FoIg med 

nwrmiljOet 
LES 

'iA1flItt   

FLEXI — Møblene som vokser I takt med dine behov. 

• Utfort I heltre furu. 



• pr. kg [pier 7 

I 	 Apent til kI. 22.00 

I VI HAR I AR SLOYFET 
ET FORIJYRENEIE MELLOMLEOD. 
DEIE MEOFØRER AT VI KAN 
IIOLDE LAVE PRISER fiG 
GODE KVALITETER. 

børdu 
kjepe 
has 
fag 
mannen 

KJOPEEORT Landag ONSDAG — TORSDAG til kI. 19.00 

SEIKO quartz dame 
double. 

HARDLEX glass. 
Batterilevetid Ca. 36r. 

Pus kr. 999,-. 

Westgaarden Butikksenter 
1400 Ski, TIf. 87 01 64 

I TOYOTA 
I • DELELAGEB 

• SALG AV PJYTT 
06 BRLJKT 

TOYOTA 

Ben: e Ce, 

• LANGTIIJSLEIE 
• KORTTIIJSLEIE 

NY 

Velkommen 
—  We unge og eldre 
• Mand.-f red. 	9-17 
• Torsdag 	11-20 
• Lørdag etter avtale 

TIMEBESTILLING 
Vàgliveien 9 - Enebakk 

TLF. 92 41 97 

I- — — — — — — — — — 

'Knoker 
18n90pr. k9 

Røkti pØlser 
35M80 pr. kg 

Ekte kjøttdeig 

54n90pr. kg  

	41 

MOP, I 
Enebakk 

U 

VI G N ETT 

ASKIM 
Osloveien 50 

TU. 02/882592 

ANELOVNER 
med trinnregulering og termostat. 

Leveres med 1 meter ledning. 

Varmepanel 

400W 250m-
600 
Kunkr 

 W  
Kunkr 3050 
1000W 

350M 

350 
3051000 w  

.- Kunkr 

Listeovu 
600 W 
Kun ki' 

Lei Block Watne tilhenger for 10 ore til 
hjemkjøring av varer. 

Alle priser er med moms. 

Apningstider: 8.30-16.30, 
torsdag til 18.00, lordag til 13.00. 

PJOKKEL
KORTi.  

) 

romOTRI 
Bit A/S 
Myrfaret 3, 1400 Ski, 

TH. 02/94 52 00 
(lnnkjøring ved Grenseveien 

fra Nordbyveien) 

Fast Iavpris pa servelat, 
kokt skinke, kalverull 

og salami. 

Gode tilbud pa 
tørkeruller og 
k!osettpapir 

HUSK: 
Fersk fisk hver onsdag 

IllIam, 
land 

EFTF. 

1913 DaIeterdin9en - 

I- 
 

TIC (02) 92 6201 
— — — — — — — — 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smøreolje 
TIf. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

(Jet J 	 ELL 
)
,PIR  

atek$økkevL 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVABER 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

PEI.SMESTEH 
STROMSVN.44-STRQMMEN-TLF.11 3138 

VAR DET WELDER YRKESKLIER 
HOSt-filbud 

Norske penbukser 
fra Karson 	 kr 100.- 
KL0VER- 
SKJORTER 	 kr 50.- 

	 KOS Yrkesk r 
ASKIMVEIEN 1, Spydeberg tlf. 88 81 54 



Priseks.: 
155 SR 13 
165 SR 13 
175 SR 14 

kr 350.- 
kr 395.- 
kr 450.- 

	I En god bank gjør det enklere 
u skal ikkë lete lenge for du Oppda 	iibãi31 enk 	rde. F0t 
matte du flytte pengene hit og dit, for a M maksimal rente. Na finnes Per-
sonkonto med Bonus, hvor renten stiger i takt med innskuddene. 

FØr matte du lane litt her og lane litt der, - ná skaffer vi deg hele lànebeløpet! 
FØr matte du ha bade miniBank-kort, VISA-kort og eventuelle kredittkort. Na finnes 
Personkort, som kan erstatte dem alle sammen. 
FØr sâ banken strengt pa deg hvis lánet skulle brukes til bil. Na spør  vi ikke lenger hva 
pengene skal brukes til. 
FØr kjøpte du fly forsikring hver gang du skulle Ut og reise. Na kan du kjØpe en rimelig 
helârsforsikring i banken, som ogsá dekker smâreisene her hjemme. 
FØr lánte du penger hos oss, og kjøpte gjeldsforsikringen et annet sted. Na gjØr  du beg-
ge deler i banken. 
Na er alt blitt mye enklere. 

D 

fr/c 
med avslag 

VIGNETT 

Frossen ørret 1.2 kg 

25 kg poteter 

Frosne grOnnsaker 
store poser, NORA 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

Hverd. 10-17.30. lorsti-fred. 10-19. ON. 10-14. 

Opppydningssalg 

GEwTE MAN-UFAKTUR 
Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 83 32 

1380  
pr. pose 

6zt6z1amcz L95 f%C.E 
Apent 

Hverd. 10-17. Torsd. 10-19. 
Lord. 10-14. El 

Null hull! 

Ga ofte til tanniegen! 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret i Flateby 

Tif. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
Tif. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale 

bank 

Tilbud p0 a 	Godt utvalg I Wdeofilmw 
vinterdekk 	og utlele a   vkleomaskiner 

ski  
UNIROYAL  

HUSK KVIKKVA$K 

Apningstider: 
Mand.-fred. 6.30-21.00 
Lordag 9.00-20.00 
Sondag 11.00-21.00 

ØYEREN BENSIN & SERVICE 
lnneh. Emil J. Andersen 

1911 Flateby. TIf. 92 81 32 

KJSPEIORT 

NØKKEL 
KORT - 

- 

Sparebanken ABC 



ENEBAKK REGNSKAPSKONTOR 

NIF medlemmer av Norske 
Regnskapsbyráers forening 

I1ES1GRDED VITORGET I SKI 	Torsdag apent til M. 19 
UflUIX4U1TM T1L873219-873330 	Lorda, á.enttU W. 14 

• Problemer 
med Pegnskapet?. 
Overlat problemene til oss. Vi pàtar oss all slags regnskap 
manuelt, maskinelt eller EDB. 

Regnskap m/mânedlige oversikter etc. 
Reskontro, fakturering, inkasso, renteberegninger. 
Lonninger med alleoffentlige oppgaver. 
Momsoppgjor - Arsoppgjor - Selvangivelser. 

Kirkebygden, Postboks 26, 1912 Enebakk - tlf. 92 63 03 

/ 

KLR FOR VOKSNE 

Hostens favoritt for kvinner 
som setter pris pa vakre far-
ger, utsokte mønsterkom-
binasjoner og bekvemmelig-
het. Kr 498,-. 
Aspens har kjoler - bluser - 
skjort 	- 	benklr 
20-storrelse. 

C ]ONPtood It 
STROMMEN 

KJEMPE• 
TILBUD 

PA 1985- 
MODELLENE 

NA± 

1300.- 

lnnbytte og service 
av alle merker. 

Singerkonto 
0,- kontant. 

Stedet for garn 
og symaskiner. 

SINGER 
Westgaarden 

1400 Ski, tlf. 87 41 21 

41 

VIGNETT 

BRUKTBILER 
V'AG BRUKTBILER: 

83 VW Golf GL, beige 	 32 500 km 
83 VW ti-seters buss, diesel, rod/hvit. 106 000 km 
83 Fiat Argenta 2000, blâ met 	81 000 km 
82 Audi 80 CL, gronn met. 	 106 000 km 
82 VW Golf GL, gronn 	 73 000 km 
82 VW LT 35 D, kassevogn, guI 	87 000 km 
81 Audi 80 LS, rod met. 	 85 000 km 
80 Ford Escort 1.3 L, rod 	 91 000 km 
80 Volvo 244 DL, gronn 	 116 000 km 
80 Lada 1200 st.v., guI 	 82 000 km 
79 VW Golf, diesel, rod 	  114 000 km 
79 Fiat 128, 3 P gronn 	 91 000 km 
78 Audi 100 GL 5E, soltak, solv met.... 129 000 km 
77 Audi 80 LS, gronn 	 180 000 km 

Torsdag a* pent til kl. 19. Lørdag til kI. 13. 
Avbetaling - lnnbytte. 

Vi hjelper til med gunstig finansiering, 

() 
	V 	 nun -• W

MI ilim 

Th11- 
ED 

Folio BilsenterA/S 
Asveien 9,1400 Ski. Tlf. (02) 87 21 65. 

Lou ukebladet 
HJEMMET Onoei 

Sytips 
og gode 
forslag i 
Hiemmet 
UKE 43 

Det koselige 
stoffet heter 
NISSEHYGGE 
og prisen pr. m er 	• 20 

KJOPE KORT 

(PRINCESS Interior as 
Princesshuset - Asenvn. 1, 1400 Ski - TIf. 87 43 65 

GOD PARKERINGSPLASS 



HUSK! 
DUSJ - EN REN FORNOYEI.SE  

IFO DUSJKABINETT 
M/ HJØRNEINNG. 
FOR KR. 4870- 

3990,- 
[VALET DUSJKAB1NETT 
300 M/FORHENG 
FOR KR. 3430- 

24 
DUSCHOROUND 
FOR KR. 488O- 

3890,- 
DENNE UKE 

COMFORTBUTIKKEN 
Tor Veiteberg A/S 
Kjeppestadveien, 
TIf. 87 35 06 - 87 08 28 
SKI 

BILAUKSJON 
ASKIM 

Hurtig og greit 
selger vi Deres bil. 

TA KONTAKT 
SNAREST!! 

Auksjon 
Iørdager kI. 11.00 

Mold Bilauksjon A/S 
TIf. 02/88 08 96 

HOSTEN ER HER 
OG DV TRENGkkC  
NYEKLER! 
Har du sett kombinasjons-
settene fra CARTOON? 

Jakker, bukser, bluser, skjørt. 

Vi har n6t klubb-V-gensere fra 
JEAN PAUL i norskefarger. 

Strekkbukser i motefarger. 
Bomulisbiuser FRA KR. 198.-
UIIkaperKR. 1149.- 
Lange jakker FRA KR. 796.- 

SeIskapsklr i kort og Iangt 

LANG KAPE KR. 629.- 

!drettsvn. 11, 1400 Ski. TIf. 87 34 03 

Enehakk N rust 
UNDERSTELLSBEHANDLING 	T TIf. 92 80 70, Flateby 
KLARGJOAING 	 Irrneh. J. Kvern 
SANDBLASING 

Bestill time for understeusbehandling av Deres bil ná. 
Priser uten moms: 

Golf 	  kr 1000,- 
Mazda 929 	kr 1335,- 
VW Boble 	 kr 910,- 
BMW 5 serie 	 kr 1335,- 
Saab 99/900 	kr 1135,- 
Taunus 	kr 1010,- 
Mercedes 	 kr 1350,-  

	I 

I 

0  bWMM 4orc1n  
U  oomlor 

VARME NYHETER 
RA ESSO 

0 

VIGNETT 

NA I 
NYTT  

MILJO 
fi'a 12-100 ãr! 

LPTU 
JERF'IBANEVN 1400 SKI 

j for gutter og herrr TLF. 871560 

* * * * * * ** * * * 	A * * * * ** * * * * * * * * 
A . * 

Ar 
VINDUER 
20 w500 01 y( Ar 

4 
4 

~ 

4 
4 

APENT: Hver dag 10-19, tørdag 09-14 	.4 
4 

4 GRA TIS PA RKERING 
4 

4 4 
Interior-Service A/s 

4 
Skjrvavn. 20 . Stremnien (Sagdalen) lit. 74 25 40 4 

444444444444444444444444444 

Kort Ieveringstid p&. 
diesel, paraf in og fyringsolje nr.1, 

(Vi fører ogsâ diverse motoroijer) 
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskont 

hvis du har villatank pa minst 800 I 

FOR 
VARMENS 

E5SOUSET  SKYLD 
Rolf NssvoId 

Vestli, 1911 FlatebyTif. 9281 24 (aut. telefonsvarer) 

	

fSka #ep 	Se Art utvalg I VANNSENGER 

Igiel

. 	 VEGGSEKSJONER l '9 	
: SALONGER 

	

i 	ALLTID GODE TILBUD01 KJOKKENMOBLER 
GOD SERVICE - GOD KVALITET - RIMELIGE PRISER 

ZAtwx's Tt\obex  .  as 
Apningstider: Mand.-fred. 10-19. Lord. 9-14. - Spydeberg - Helt inntil E18 - TIf. 02/88 80 55 

\~KJOP UTEN KONTANTER —yI 

   

DEG MED FINANSIERINGEN 

 

HJELPER 

 

   

 



VIG N ETT 

/ 
TI .LB.0 D 

FYLLINGSDØR 
i furu m/kvist 
norske 

SA Iangt beh. rekker 	
196 

VINDUER. • e 	HOST- 
.. 	TILBUD 

Rundtsvingende 	Utadstáende 

!If P 
U 

MED ENERGIGLASS 

60x60 CM 

732.- 
110x60 CM 

8158sm 
120x70 CM 

9860= 
11 Ox7O CM 

042.— 
10OX100 CM 	50x120 CM 

1.068.= !  930.- 
110x120 CM 	100x120 CM 

1.242-m 	1.182.- 
130x120 CM 

1.380.-, 
120x120 CM 

.1.308.- 
110x120CM 
Horisontal midtsprosse 

1.368.- 
11Ox110CM 

1.220.- 
• Type <<Husmorvindu>> • laminert 

• vacuumimpregnert• massiv furu 

Sort Zanda 
takstein 
Fritt tilkjørt 	41mm 

M2 

Standard 
sement 

4260  
Terrassebord 
1"x4" 
impreg. 

5 40 
pr. Lm 

2"x4" 
Justert 9?! 

1 "x4" 
justert 360 

pr. I.m 

All maling 
og beis 
i101pä 

TAPETER IlL 
REDUSERT 
PRIS 

VARME- 
PISTOL 
1000 W. 50000 Accu Drill 

1 hastighet, 

reverserbar 
0410 R 
Kr. 595,00 

BYGG & TRE LAST 
A PENT: 

Mand., tirsd., onsd. og fred. 	 07-16.30 •.............................. 

Torsd. 	 07-19.00 

Lord. 	 09-1400 Hentepriser inki. mva. 71f926246-926530 

1912 ENEBAKK 



VIGNETT 

1895 1985 
All 	-- -- 	-- 

	

- 	— — — — -- — — 

	

!I II 	r 	IriIraIIIrI-. 
ROMERIKES ELDSTE MOBELFORRETNING 

FEIRER 90-ARSJUBILEUM I AR! 
VI HAR DREVET I MOBELBRANSJEN 190 AR, 00 VI OKER STADIG 

VART SALG TIL FORNØYDE KUNDER OVER HELE ROMERIKE 

HER ER NOEN GRUNNER TIL AT FLERE OG FLERE KJOPER 

SINE MOBLER HOS OSS I LILLESTR0M: 

* PERSONLIG SERVICE MED DYKTIGE FAGFOLK TIL VEILEDNING 

* DE FLESTE VARER GRATIS TILKJORT OG MONTERT PA PLASS 

* STORT UTVALG I KVALITETSMOBLER PA 1500 M2  UTSTILLING 

I-* SJOF_GRATIS 	PARKERINGSPLASS FOR VARE KUNDER 

VELKOMMENT1L 1500 M2  MØBELUTSTILLING! 

FINANSIERING: 
Bokreditt — avbetaling. 
0-kontant ved: 
Kjopekort — Multikort — 
Norgeskortet — Smálán — 
Ekorneslan — Mobelfinans 

	Of 	 TLF. 711051 - SORUMSGT. 3-5 

MOBELSENTERET I LILLESTROM 

APNINGSTIDER: 
Mandag - tirsdag 
onsdag - fredag 	9.00-17.00 
Torsdag 	 9.00-19.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

O,SyvfmfN 
møbelforretning o!s 

VI GRATULERER 0. SYVERSEN MOBELFORRETNING I LILLESTROM MED 90-ARSJUBILEUM! 
DA VI VET AT 0. SYVERSEN ALLTID HAR SATSET PA KVALITETSMOBLER TIL RIMELIGE 

PRISER, ER VI STOLTE OVER A WERE FIRMAETS HOVEDLEVERANDORER: 

ARN 
NORDñS 
Ama Nords Mebelindustrier 
Postboks 3, 5262 Arnatveit 

A/S julferts'  
BKUNS1tL 

11j. Brunoth 
c. 

d Fabrikkc r A. 

EKORNES 
tba!hus 

BAH US AS 
5284) 	Is. f5rin 
Norgi' 

HJELLEG.JEROE MOBLER 

IL cI? 

AS. 6230 SYAKYLVEN. 

B — 
NORWAY 

- 

INTERI0R AL 

M@ 
5E10 RY5TESE 

FABHO ML%iIVIK cSSoqsc....w 6t77H OS SEBY&SONN A•S 
3,'6 VALE I VES6OLD 

I 	I,. 
(K) car(d,j5ri 

Stokke Mobelfabrikk As 
S pelkavik 

Vágá Bruk as 

1404 	2680 VAGAMO 

Westnofa Industi 	ier a•s 
Boks 104 
6301 ArlddIsTws 

flø"STOKKE (mO,,n,, 
BLER) 

AANNO INDUSTRI AS 6030 LANGEVAG 



e 

? 

Mann* eke'ng 
.o. ppvisn~lng 

Enebakk Redd Barna har ogsâ gjort en stor inn-
sats for ungdom i andre land. Sist fredag arrange-
rte de mannekeng-oppViSniflg pa Flateby Sam-
funnshus, og folk støttet virkelig opp, salen var 
fylt til randen. 

Hele 4.500 kroner ble skaffet i løpet av kvelden, 
og hele beløpet gár uavkortet til a,ksjonen. 

Flateby Barnekor startet 
opp med noen sanger. Øy-
stein Wiger stilte opp som 
konferansier for manneken-
gene selv om han "ikke visste 
forskjell pa silke og vadmel". 
Vi for hàpe han har irt litt... 

Forretningefle pa Flateby 
og i Kirkebygda stilte opp 
med gevinster og k1r, og To- 

ye Øien vii takke for alie ga-
ver fra forretniflger og pu- 
blikum. 

Opprinnelig var det menin-
gen at pengene skulle gà til 
Redd Barna, men søndag fant 
de ut at pengene skulle gà til 
ungdomSkamPani en, 	for- 
màlet er jo omtrent det sam-
me, sier Tove øien til Vignett. 

$8 

Hold varmen ivinter 
med 44Nopol brensel 

Det !ønner seg!! 
NOROL 

Tif n 92 4.047 
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Disco for AfPIka 

Entusiastiske ungdommer i startgropa for aksjonen i 
Ytre. I alt deltok det her rundt 25 bØssebcerere, som ble 
fraktet rundt i grenda av 9 biler. Det var ungdommerfra 
Enebakk Motorklubb, Handikapplaget og Enebakk 
NGU som stilte som. bøssebcerere. Enebakk Motorklubb, 
Lions og Rotary stilte med biler. 

Samlingssted for aksjonen var Ytre Enebakk skole. 
Oddvar Stubberud stod for koordineringen av kjØringa, 
mens Randi Olsen var kretsansvarlig. 

Flateby ungdomsklubb far det til. 
De var ikke bare bsseberere pa 
søndag, men de holdt ogsá diskotek 
pa fredag til inntekt for "Ung-
domskampanjen 1985". 

Ungdommen pa Flateby visste og-
sá a sette pris at KLUBB1 arrange-
rte diskotek pa fredag, de møtte opp 
i et antall av nermere 150(t). Da dis 
koteket startet var det meningen at 

KLUBB1s formann, Renny 
Hansen forkiarer engasjemefl-
t.et  slik: -1985 er det interna-
sjonale ungdomsáret, og det 
er naturlig for oss bidra med 
det vi kan, det er ikke hver 
dag at ungdom kan hjelpe an- 

kun inngangspengene skulle gá til 
aksjonen, men entusiasmen tok et-
ter hvert overhand. Klubbstyret be-
stemte seg for at ogsá salgsinntek-
tene fra kiosken skulle gá til ak-
sjonenes formal. KLUBB1s 
formann,Renny Hansen kunne for -
telle at de fikk inn drøye 1.600 kro-
ner. 

dre ungdornmer, ungdommer 
som er I en langt verre situa-
sjon enn det vi er, de trenger 
virkelig var hjelp!. 

At nesten 150 stykker skulle 
ta turen innom KLUBB1 den-
ne kvelden var det nok fâ som 
hadde ventet, men desto stØr- 

re ble gieden da kØen viste seg 
a vre uten ende. Det er p0-
stivt a se at ungdom mellom 
13-20 âr kan tilbringe en hel 
fredagskveld i et rusfritt miljØ 
sammen, og ikke minst, til 
inntekt for et godt formal. 


